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SEKOLAH DASAR 

YAYASAN PENDIDIKAN JAYAWIJAYA 
 

TRY OUT ke 2  
 

SEMESTER GENAP 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 

 
LEMBAR SOAL 

����

Mata Pelajaran �� Ilmu Pengetahuan Sosial 
Satuan Pendidikan �� Sekolah Dasar 
Hari / Tanggal �� Jumat, 3 April 2009 
Alokasi Waktu �� 120 Menit 
Dimulai pukul �� 07.30 WIT. 
Diakhiri pukul �� 09.30 WIT. 

 
PETUNJUK UMUM 
 
1. Tulislah terlebih dahulu  nama peserta, kode peserta,  tanggal dan bidang studi pada kolom yang 

disediakan pada lembar jawaban komputer  yang disediakan. 
2.  Tuliskan kode peserta kemudian hitamkan bulatan pada kode peserta. 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan soal tersebut 
4. Jumlah soal 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4(empat pilihan jawaban) 
5. Periksa dan bacalah soal- soal dengan cermat sebelum anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada Pengawas Ujian jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 
7. Kerjakan pada lembar jawaban komputer yang disediakan, hitamkan jawaban yang telah kamu pilih 

dengan menggunakan pencil 2B.  
8. Mintalah kertas buram kepada Pengawas Ujian, bila diperlukan. 
9. Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas Ujian. 
10. Bacalah petunjuk pengerjaan dengan cermat ! 
�

�

����������	�
���

 

 

DOKUMEN 
RAHASIA 
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PETUNJUK PENGERJAAN : 
 
1.  Berilah tanda silang (X) (atau hitamkanlah dengan pensil 2B pada LJK=lembar jawab komputer) pada 

salah satu huruf di lembar jawaban, yang anda anggap paling tepat. 
2. Apabila ada jawaban anda yang salah dan anda ingin memperbaikinya, (pada LJK=Lembar Jawab 

Komputer, hapuslah hingga bersih) coretlah dengan dua garis mendatar pada option (pilihan) yang salah, 
kemudian beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban pengganti yang anda anggap benar. 
Contoh   : 
Pilihan semula   A B C D 
Dibetulkan menjadi  A B C D 

 
1. Symbol (lambang) berikut yang menunjukkan ibukota propinsi pada peta, adalah … . 
 

a.  
 

b.  
 
c.  
 
d.  

 
2.  Sedangkan lambang berikut         pada peta, artinya adalah …. 

a. Bandar Udara 
b. Terminal Bus 
c. Pelabuhan Laut 
d. Ibu Kota Negara 

 
3.  Syarat-syarat umum yang harus ada pada peta adalah sebagai berikut, kecuali .... 

a. Judul  
b. Warna 
c. Legenda 
d. Skala 

 
4.  Pada setiap peta terdapat skala. Skala ada dua macamnya, yaitu .... 

a. skala angka dan skala garis 
b. skala angka dan skala lurus 
c. skala garis dan skala utama 
d. skala utama dan skala garis 

 
5.  Seni tradisional berupa tarian yang terdapat di daerah Papua adalah sebagai berikut, kecuali .... 

a. tari Musyo 
b. tari Selamat Datang 
c. tari Wayase 
d. tari Seudati 
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6.  Kesatuan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar G. Bromo adalah masyarakat .... 
a. Badui 
b. Tengger 
c. Dayak 
d. Asmat 

 
7.  Perhatikan tabel di bawah ini ! 
 

No Nama Danau 
1 Ranau 
2 Toba 
3 Poso 
4 Maninjau 
5 Tempe 
6 Sentani 

  
 Danau-danau yang terdapat di P. Sulawesi ditunjukkan pada nomor .... 

a. 1 dan 3 
b. 3 dan 5 
c. 2 dan 4 
d. 4 dan 6 

 
8.  Pengertian ”Bhineka Tunggal Ika” yang terdapat pada buku Sutasoma karangan Mpu Tantular adalah .... 

a. bersatu kita teguh bercerai kita runtuh 
b. berbeda-beda tetapi tetap satu 
c. keragaman budaya adalah anugerah 
d. berbeda-beda adalah kekayaan budaya 

 
9.  Menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat penting, karena beberapa hal berikut, kecuali .... 

a. negara menjadi kaya raya 
b. terciptanya keadaan masyarakat yang aman 
c. menjaga keutuhan negara dan bangsa 
d. terhindarkan dari perpecahan dan permusuhan 

 
10. Perhatikanlah gambar di bawah ini ! Tradisi (rumah, tarian dan pakaian) Minang, ditunjukkan paga 

gambar .... 
 

    
 
 
 
 

       A         B          C          D  
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11. Tradisi Karapan Sapi seperti tampak pada gambar terdapat pada 
masyarakat …. 
a. Batak Karo 
b. Madura 
c. Tomohon 
d. Flores 

 
12. Gunung Agung termasuk gunung berapi aktif yang pernah meletus menghancurkan sebagian wilayah 

pulau dimana gunung itu berada pada tahun 1964. Gunung itu terletak pada peta .... 
 

   
 
 
 

        A             B         C          D 
 
13. Kegiatan ekonomi yang tidak mungkin ada di kawasan pantai adalah …. 

a. kios persewaan alat surfing 
b. kios minuman dan es krim 
c. toko peralatan pendaki gunung 
d. jasa persewaan perahu / jet ski 

 
14. Perhatikan Tabel Kegiatan berikut ! 
 

No Kegiatan 
1 Membuang sampah/limbah ke sungai 
2 Penghijauan hutan yang gundul 
3 Memakai energi alternatif/pengganti 
4 Menangkap ikan dengan bahan kimia 
5 Membuat pupuk kompos dari sampah 
6 Menebang Bakau di kawasan pantai 

 
Kegiatan pada tabel yang merupakan usaha pelestarian sumber daya alam ditunjukkan oleh kegiatan pada 
nomor .... 
a. 1, 2 dan 3 
b. 2, 3 dan 5 
c. 3, 4 dan 5 
d. 4, 5 dan 6 

 
15. Hasil pertanian potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan tempe, tahu dan kecap 

adalah .... 
a.  kacang tanah 
b.  lada hitam 
c.  kacang hijau 

 d.  kacang kedelai 
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16. Kerajaan Hindu yang pertama berdiri di Indonesia adalah .... 

a. Kutai 
b. Mataram 
c. Taruma Negara 
d. Kaling 

 
17. Gambar prasasti berikut adalah bukti pernah adanya kerajaan 

Tarumanegara di Jawa Barat, yaitu prasasti .... 
a. prasasti Mantyasih 
b. prasasti Kota Kapur 
c. prasasti Ciareuteun 
d. prasasti Tugu  

 
18. Pada peta di samping, Lokasi kerajaan Kutai yang merupakan  kerajaan Hindu 
pertama ditunjukkan dengan angka .... 

a. angka 1 
b. angka 2 
c. angka 3 
d. angka 4 

 
19. Raja pertama pendiri Majapahit bergelar Kertarajasa Jayawardhana dan raja 
Majapahit yang paling terkenal adalah .... 
       a.  Raden Wijaya dan Hayam Wuruk 

b.  Kertanegara dan Gajah Mada 
c.  Jaya Negara dan Tribhuwana Tungga Dewi 
d.  Ken Arok dan Jayabaya 

 
20. Candi-candi berikut yang merupakan peninggalan sejarah masa kerajaan yang bercorak Budha adalah …. 

a.  Prambanan dan Borobudur 
b.  Mendut dan Pawon 
c.  Gedong Songo dan Mendut 
d.  Prambanan dan Gedong Songo 

 
21. Sriwijaya mengalami zaman keemasannya ketika dipimpin oleh .... 

a. Balaputra Dewa 
b. Jayakatwang 
c. Arya Wiraraja 
d. Kertanegara 

 
22. Kerajaan Islam pertama berdiri di P. Jawa adalah yang 

wilayahnya seperti pada bulatan peta adalah.... 
a. Banten 
b. Mataram 
c. Demak 
d. Pajang 

 

4 

3 

2 

1 
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23. Ternate dan Tidore bersatu melawan dan berhasil mengusir Potugis dari Maluku tahun 1575 dipimpin oleh .... 

a. sultan Baabullah 
b. sultan Hairun 
c. sultan Zainal Abidin 
d. sultan Nuku 

 
24. Seorang wali songo yang menyebarkan Islam sampai ke Maluku adalah sunan .... 

a. Ampel 
b. Giri 
c. Drajat 
d. Muria 

 
25. Deklarasi yang menetapkan batas laut Indonesia menjadi 12 mil adalah … . 

a. Deklarasi Partai Politik 
b. Deklarasi Juanda 
c. Deklarasi Hukum Laut 
d. Deklarasi Wilayah 

 
26. Luas wilayah laut yang ditarik sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas disebut … . 

a. Zona Ekonomi Eksklusif 
b. Zona Perairan 
c. Zona Daratan dan Lautan 
d. Zona Perdagangan 

 
27. Perhatikan peta di samping! Jalur pendek dari kawasan Pasifik ke kawasan 

Atlantik dan sebaliknya, menyingkat perjalanan laut (21.000 Km menjadi 
8.000 Km) melalui kenampakan buatan yaitu terusan ….  

 
 

a. Suez 
b. Panama 
c. Simplon 
d. Channel 

 
28. Berikut ini adalah peristiwa alam yang muncul karena pengaruh alam itu sendiri, kecuali … . 

a. angin topan 
b. gelombang tsunami 
c. banjir bandang 
d. letusan gunung api 

 
29. Salah satu cara menghadapi untuk mengantisipasi gempa bumi adalah … . 

a. melakukan reboisasi dan reklamasi pantai 
b. melarang membuang sampah sembarangan 
c. melakukan latihan menghadapi bencana secara berkala 
e. membuat sumur resapan dan bendungan 
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30. Gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan skala tertentu 
disebut … . 
a. peta 
b. legenda 
c. globe 
d. horizontal 

 
31. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya karena … . 

a. modalnya berasal dari investor 
b. keuntungan dibagi kepada anggota 

c. organisasinya berciri manajemen modern 
d. kekuasaan tertinggi pada pengurus 

 
32. Perhatikan simbol koperasi di sampaing kiri! Persahabatan yang kokoh    
dilambangkan dengan …. 

a. padi dan kapas 
b. gigi roda 

c. rantai 
d. timbangan 

 
32. Sedangkan dasar keadilan sosial pada koperasi dilambangkan dengan …. 

a. pohon beringin 
b. bintang 
c. kapas dan padi 
d. timbangan 

 
33. Berikut ini yang bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa adalah … . 

a. petani 
b. sopir 
c. dokter 
d. penata rambut 

 
34. Orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya kepada pengecer disebut 

… . 
a. agen 
b. pedagang besar 
c. pedagang eceran 
d. produsen 

 
35. Tokoh pada gambar di samping ini berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk 

melawan Sekutu. Beliau adalah …  
a. Bung Karno 
b. Bung Hatta  
c. Bung Tomo 
d.  Bung Hatta 
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36. Perhatikan Peta Buta di sebelah kanan ini! 
Letak negara Iran pada peta ditunjukkan dengan huruf .... 

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Gambar wilayah Kamboja pada peta Asia Tenggara di atas ditunjukkan dengan huruf .... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
38. Kenampakan alam berupa pegunungan yang menjadi batas wilayah bunua Asia dengan Eropa adalah pegunungan 

…. 
a. Ural 
b. Himalaya 
c. Pyrenian 
d. Rocky Mountains 

 
39. Angin yang berhembus pada bulan Oktober-April seperti 

tampak pada gambar adalah angin .... 
a. Muson Timur 
b. Bahorok 
c. Muson Barat 
d. Wambrauw 

 
40. Danau terbesar mengandung garam tinggi di Australia adalah 

danau .... 
a. Victoria 
b. Eyre 
c. Huron 
d. Frome 

 

A 

B 

C 

D 

A B 

C 

D 
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41. Perhatikan Peta Buta Eropa berikut! Laut yang ditunjukkan dengan huruf A adalah laut .... 
a. Mediteranian 
b. Utara 
c. Hitam 
d. Norwegia 

 
42. Negara yang ditandai dengan angka 3 adalah 

negara .... 
a. Spanyol 
b. Perancis 
c. Jerman 
d. Polandia 

 
43. Wilayah negara Ukraina ditunjukkan dengan 

angka ....  
a. 3 
b. 5 
c. 6 
d. 7 

 
44. Perhatikan pula peta buta Asia di bawah ini! Yang tergolong kelompok negara Asia Timur adalah, kecuali .... 

a. A 
b. C 
c. D 
d. E 

 
45. Sedangkan negara yang masuk wilayah Asia Tenggara  
ditunjukkan dengan nomor …. 

a. E 
b. D 
c. B 
d. A 

 
46. Wilayah negara yang ditunjukkan dengan huruf F 
termasuk negara kawasan …. 

a. Asia Timur 
b. Asia Tengah 

c. Asia Barat 
d. Asia Selatan 

 
47. Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan Sumbawa sangat cocok untuk usaha  
 peternakan karena . . . . 
      a.  banyak terdapat daerah pegunungan dan lembah     
       b.  banyak terdapat daerah yang berupa padang rumput 

c.  tanahnya subur  
 d.  iklimnya panas  
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48. Perhatikan peta buta bentuk 
permukaan bumi (Land Form) di 
sebelah! Teluk yang dalam bahasa 
Inggris = Gulf, pada gambar 
ditunjukkan dengan huruf .... 
a. E 
b. F 
c. G 
d. H 

 
49. Contoh bentuk permukaan bumi 

Archipelago (Kepulauan) ditunjukkan 
dengan huruf .... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
50. Sementara itu Isthmus (tanah genting) pada peta ditunjukkan dengan huruf .... 

a. H 
b. I 
c. C 
d. D 

 
 

Selamat !! Semoga kamu berhasil .........tetapi, 
Ulangi dan koreksilah 3 kali sebelum kamu menyatakan selesai. 


